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 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ 

 
El passat 12 de març, es va reunir la Comissió de Formació del departament, tant per a fer balanç del 2014 i 
propostes per al 2015, com per a ser informats de quina formació ha proposat i té en marxa el departament. 
- S’especifica que la formació que donen els sindicats compta com a formació externa. 
- Volem saber si arriben al departament totes les sol·licituds o només les que autoritzen responsables de 

centres. 
- Es detecta que sobre un 5% dels cursos no s’han fet al 2014 per manca de persones interessades.  
- Es demana que es donin explicacions als representants sindicals dels criteris a l’hora de triar els cursos.  
 
Pel que fa a Riscos laborals: 
- No s’ha anul·lat cap curs del 2014 
- Es faran cursos de caràcter obligatori per al personal de les RGG en matèria de riscos posturals per tal 

d’evitar futures malalties i lesions de musculoesquelètiques (és un requeriment d’Inspecció de treball). 
 
Pel que fa a la formació al Gabinet tècnic: 
- No s’ha anul·la’t cap curs 
- S’ha signat un conveni amb diferents ens per a fer tallers d’estalvi energètic. 
- L’any 2015 es podran fer tots aquells cursos que siguin de continuïtat. 
 
Formació 2015 : 
El pressupost serà el mateix que l’any passat. Trobareu actualitzada la informació a INTRANET del 
Departament.  
CCOO vam proposar en anteriors reunions:  

 Apropar els cursos a les comarques i, arran d’aquesta petició, aquest any es realitzarà un curs a 
Manresa com a prova pilot (Gestió de les situacions conflictives en atenció telefònica) adreçat al 
personal de la DGACC. 

 Vam demanar la formació especifica al col·lectiu de treballadors/es de les RGG, Cursos de bases de 
dades de nivell avançat, Cursos sobre com tractar usuaris amb qualsevol discapacitat... 

 
Ens queda pendent que es doni resposta al curs que CCOO vam proposar per a les Ludoteques i que el 
Gabinet Tècnic no ha posat en la seva llista, tot i dir que es compromet a revisar-la per si es pogués 
introduir més endavant. CCOO creiem que aquesta formació no es pot deixar per més endavant i s’ha de fer 
per a tot el personal de ludoteques com s’ha fet sempre. I així ho vam manifestar i esperem que es tingui en 
compte i no es deixi a aquest col·lectiu sense una formació més que necessària pel seu treball diari.  
 
Per a contactar amb la nostra delegada de formació: aracelimarin@gmail.com  
 
 

La Secció Sindical de CCOO al Departament de 
Benestar Social i Família us continuarà informant 


